
O Emprego do Hífen
-- sem aperreio --

Vou usar esse cordel
com muita categoria,
para explicar com clareza,
em forma de poesia,
quando e como usar o hífen,
pela Nova Ortografia.

Bem antes de qualquer coisa,
já explico de antemão,
que nem sempre é necessário
haver hifenização.
Tem que ter algum motivo
para haver composição.

Pode haver amor perfeito,
se sem defeito ele for.
Mas amor-perfeito junto
é o nome duma flor.
O nome mais conhecido
da Viola Tricolor.

Se alguém falar: bom dia!
É forma de saudação,
mas bom-dia todo junto,
é outra situação.
Passa a ser substantivo, 
daí a composição.

Via de regra em compostos,
se a palavra inicial,
for algum substantivo,
um verbo ou um numeral,
ou então adjetivo,
leva hífen no geral. 

Mas o hífen não ocorre
se tem aglutinação,
quando as palavras se adaptam
pra gerar composição.
Aguardente e pernilongo,
deixam clara essa questão.



Vale ainda ressaltar
que o primeiro-sargento,
por conter um numeral,
como primeiro elemento,
se escreve junto com hífen,
a partir desse momento. 

Excetuam-se os casos
que tenham preposição,
ou qualquer outro elemento
que seja de ligação,
como Oficial de Dia,
general de divisão.

A não ser que na palavra,
haja perda de fonema,
indicada por apóstrofo,
muito comum em poema.
Faça igual a olho-d'água,
que assim não tem problema.

Com muito pouca exceção
para ser memorizada:
cor-de-rosa, pé-de-meia, 
pelo uso consagradas.
Assim como arco-da-velha,
deve ser acrescentada.

E com água-de-colônia,
proceda do mesmo jeito.
Igual ao tempo pretérito
chamado mais-que-perfeito.
Se você lembrar das cinco,
que se dê por satisfeito.

Também não recebem hífen
as locuções em geral,
igual a Bumba Meu Boi,
do folclore nacional.
Com maria vai com as outras,
é exatamente igual.

Aí vêm as exceções,
mas é só pra variar.
Consagradas pelo uso,
depois de tanto se usar,
assim fica à queima-roupa,
assim como ao deus-dará.



Se as palavras são iguais
procure memorizar,
e as muito semelhantes, 
é preciso hifenizar.
Repare bem pingue-pongue,
tique-taque e blá-blá-blá.

Nomes de animais e plantas
com ou sem preposição,
quase todas levam hífen
pra fazer a ligação.
Todas, menos malmequer,
sua única exceção.

É assim com erva-mate
usada no chimarrão.
Igual a cravo-da-índia,
couve-flor e fruta-pão.
Animais tem bem-te-vi,
peixe-boi e mico-leão.

O bico-de-papagaio
é uma planta ornamental,
mas separado é problema,
na coluna vertebral.
Olho-de-boi é um peixe.
Olho de boi, selo postal.

Mas se um desses exemplos,
seja por qualquer razão,
for usado como verbo
perde a hifenização.
Vaga-lume usa hífen,
mas vagalumear não.

As palavras justapostas,
que já perderam a noção,
do que significavam
na sua composição,
formam agora uma só,
digo agora elas quais são:

Girassol e madressilva,
paraquedas, pontapé.
Passatempo, madrepérola,
e devo incluir até,
as que forem derivadas
de uma dessas qualquer.



As mudanças nos compostos,
foram poucas no total.
Já em respeito aos prefixos,
houve mudança geral.
Inclusive com os falsos,
devem-se tratar igual. 

O prefixo por si só
tem somente uma função:
vir antes do radical,
causando derivação.
Mas já o falso prefixo
depende da ocasião.

Veja centro por exemplo,
que é um caso interessante.
Por si só substantivo,
mas com umas variantes:
possui função de prefixo,
no caso de centroavante.

O prefixo, falso ou não, 
terminado em consoante,
seguida de outra igual,
continua como antes,
use a regra anterior,
tal hiper-reativante.

Posso citar como exemplos:
sub-base, inter-rural.
Não pode ficar de fora
se for hiper-radical.
Também super-resistente
e inter-regional.

Porém, em contrapartida,
o hífen fica de lado,
se a consoante é diversa, 
como em supermercado,
e intermunicipal,
nesse mesmo enunciado.

Passam a seguir a regra
os que terminam em vogal,
desde que haja em seguida
uma exatamente igual,
como anti-inflamatório,
também anti-imperial.



Mas se ao contrário disso
a vogal for diferente,
como é em semiárido,
e extraoficialmente,
sem mudar a estrutura,
basta que junte somente.

Pra não perder o costume,
surge aí a exceção:
co não aceita hífen
em nenhuma ocasião.
Seja em coordenar,
coautor ou cooperação.

Se por acaso o prefixo
finalizar com vogal,
seguida por “r” ou “s”,
como em antissocial,
dobram-se as consoantes,
igual a suprarrenal. 

Mas se a consoante for
uma outra diferente,
que não seja “r” ou “s”
como contraproducente,
as mesmas não se duplicam,
igual a contraparente.

Igual a anteprojeto,
e microcomputador.
Semideus e geopolítica,
e pseudoprofessor.
Seminovo, ultramoderno,
e também coprodutor.

Quer a palavra comece,
por vogal ou consoante,
vice sempre leva hífen,
como em vice-almirante, 
ou em vice-presidente,
vice-rei e assim por diante. 

O mesmo se aplica a vizo,
que apesar de pouco usado,
é a mesma coisa que vice,
por isso mesmo empregado,
usando-se a mesma regra,
como foi supracitado.



Soto e sota, que na prática
têm a mesma aplicação, 
indicam substituto,
como soto-capitão.
Escritos sempre com hífen
em qualquer situação.

Aos que sempre exigem hífen,
devo ainda acrescentar
os prefixo grã e grão,
de grã-fino e Grão-Pará.
Também bel de bel-prazer.
Não se esqueça de lembrar.

Pegando ainda carona
nos prefixos grã e grão,
os topônimos compostos
seguem a mesma explicação.
Como é em Grã-Bretânia,
porque não tem exceção.

Ainda sobre topônimos,
outra regra essencial,
é que se ele começa
por uma forma verbal,
como é em Passa-Quatro,
hífen é fundamental.

Por fim ainda acrescento,
direto, sem arrodeio,
que se o nome do lugar,
tiver artigo no meio,
por exemplo: Entre-os-Rios,
use o hífen, sem receio.

Em todos os outros casos
separa-se por total,
como América do Sul,
e América Central.
Exceções só Timor-Leste,
e também Guiné-Bissau.

Um detalhe relevante,
para ser enfatizado,
é que em nome de gentílico
o hífen se faz sagrado.
Eu por ser brejo-santense,
dou por bem recomendado.



Com os seguintes prefixos:
pró, pós, pré, sem e além,
não se esquecendo do ex,
do recém, nem do aquém,
sempre deve existir hífen,
sem exceção nem porém.

Posso citar como exemplos:
além-mar, recém-casado,
sem-terra e ex-presidente,
e também pós-graduado.
E aquele que estudar mais,
pode ter pós-doutorado.

Pra não haver confusão,
deixe-me explicar direito, 
antes que alguém pergunte:
como fica preconceito?
Não sofreu mudança alguma;
escreva do mesmo jeito.

Mas nem por isso deduza
que configura exceção,
tem pré que é com acento,
e sem acentuação.
Se é sem, nunca tem hífen,
como predisposição.

Pós e pró do mesmo jeito,
se não for acentuado,
como o caso de poscéfalo,
procriar e  promagistrado.
Só tem hífen com acento.
Já foi predeterminado.

Um caso que é dos mais simples:
se a palavra começar,
de forma bem específica
com a consoante “h”,
com quase todo prefixo,
tem hífen pra separar.

É assim em neo-helênico,
anti-herói e sobre-humano.
Sem esquecer contra-harmônico,
macro-história e galo-hispano.
Inclusive anti-higiênico,
também neo-hegeliano.  



Exceto com os prefixos
des de desarmonizar,
ou então in de inábil;
re de reabilitar.
Inclusive subumano,
e a que delas derivar.

Somente mais um detalhe
que nunca é demais lembrar:
co não pode vir com hífen,
nem diante do “h”.
Não esqueça coerdeiro,
lembre de coabitar.

O prefixo sendo sub
com “r” logo na frente,
como em sub-reitoria,
o hífen se faz presente.
Sub-raça e assim também
sub-repticiamente.

No mesmo exemplo do sub,
é preciso destacar
os prefixos ab e ad,
de ab-rupto e ad-rogar. 
Ob de ob-reptício,
e sob em sob-rojar.

O ab-rupto hifenizado,
seria a forma ideal.
Mas abrupto todo junto
é o modo mais usual,
consagrado pelo uso,
embora mais informal.

Se pan e circum é seguido
por “m”, “n” ou “h”,
vai logo pedir um hífen,
como em circum-hospitalar.
Pan-mágico, pan-mastite, 
e em circum-navegar.

Se seguidos por vogal,
continua o mesmo plano,
como o exemplo mais comum:
que é pan-americano.
Tem também pan-islamita,
no universo muçulmano.



Se após o prefixo mal
vem vogal, “l” ou “h”,
faz-se necessário o hífen
igualmente a mal-estar, 
mal-limpo e mal-humorado,
pra acabar de completar.

Mas são juntos malcasado,
malcriado, maldormido,
malcontente, maldisposto,
malditoso e malcozido.
Além de malgovernado,
malfeliz e malnascido.

No sentido de doença,
também deve ser grafado
separando-se por hífen,
que deve ser respeitado.
Por exemplo: mal-francês,
por sífilis mais chamado.

Pode haver um elemento
do tipo de ligação,
ligando a palavra mal
à doença da questão.
Geralmente esse elemento
é uma preposição.

Fica o nome da doença
totalmente separado.
Como o mal de sete dias,
que é um termo pouco usado,
pra tétano neonatal,
que exige muito cuidado.

Já o prefixo bem,
pede um pouco de atenção.
Pois quase sempre tem hífen,
com muito pouca exceção.
Às vezes perde fonema,
sofrendo aglutinação.

São casos bem específicos,
e com dois verbos somente:
o fazer e o querer,
de benfeitor e benquerente.
Benquerer é tudo junto,
não pense que é diferente.



Hifenize bem-casado,
bem-criado, bem-dormido,
bem-contente, bem-disposto,
bem-ditoso e bem-cozido.
Além de bem-governado,
bem-feliz e bem-nascido.

Bem-educado é alguém
que tem boa educação.
Porque foi bem educado
ao longo da criação.
Basta um pouco de cuidado,
pra não fazer confusão.

Já mudando pros sufixos,
tem pouco pra ser falado.
Como é o caso de mor,
que quase não é usado.
Mas se ele aparecer,
tem que ser hifenizado.

Se a palavra terminar,
por vogal acentuada,
com açu, guaçu e mirim
não pode ser separada.
Mas muito pelo contrário,
tem que ser hifenizada.

Veja Ceará-mirim
claramente acentuado.
Pra ter hífen, o acento
tem que ser observado.
Não somente na pronúncia,
mas precisa ser grafado.

Se não for um desses casos,
tenha um pouco de atenção.
Mojimirim, por exemplo,
não tem acentuação.
Repare que o “i” é tônico,
mas é só entonação.

Porém, mesmo que a palavra,
não tenha nenhum acento, 
mas termina em som nasal,
é o mesmo procedimento:
escreva junto, com hífen.
Não tem erro, é cem por cento.



Cito aqui capim-açu, 
pra deixar bem explicado.
Observe que capim
termina nasalizado.
Arumã-mirim e outras
que agora não tô lembrado.

Espero ter sido claro,
sem deixar nada de lado,
simplificando o assunto,
deixando descomplicado.
Se o cordel lhe ajudou
já estou gratificado.

Se eu não consegui ser útil,
pelo menos tentei ser.
Pois o meu amigo Gandhi
costumava me dizer:
“quem não vive pra servir,
não serve para viver.”   

                                                                    
                 

       F .I .M

O cordel que conta história
na cidade e no sertão,
retratando o meu Nordeste
em folclore e tradição,
agora na ortografia
deixa a contribuição.

          Jacimar Barros




